VIAGEM E LAZER – ACIDENTES PESSOAIS
Para si e para a sua família, porque os imprevistos acontecem

O seguro de Acidentes Pessoais é a solução ideal para garantir o apoio financeiro a si e à sua família em
caso de acidente. Está protegido 24 horas do dia em qualquer parte do mundo. Existem três planos,
escolha o que mais se adapta a si.

- PROTEÇÃO VITAL DAS PESSOAS
Um seguro que começa onde os outros acabam
Porque para nós o mais importante são as pessoas, temos para si o Proteção Vital das Pessoas que lhe
oferece uma proteção eficaz e abrangente em caso de acidente pessoal.

Coberturas

Vantagens Proteção Vital das Pessoas
1.

Adequado a situações graves
Um seguro que garante um capital elevado pensado para acidentes com consequências graves. Disponibiliza um conjunto de cober turas que vão
muito além do simples pagamento de uma indemnização ou reembolso de despesas.

2.

Consigo desde o primeiro momento
Em caso de acidente, o seguro Proteção Vital das Pessoas disponibiliza o apoio e a orientação necessários desde o primeiro momento,
assegurando o encaminhamento para a rede de prestadores da Fidelidade, para que não tenha que antecipar o pagamento das despesas médicas.
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3.

Compromisso com o futuro
Porque o pagamento de uma indemnização pode não ser suficiente em caso de um acidente grave, o Proteção Vital das Pessoas tem associado o
Compromisso WeCare - um projeto da Fidelidade que visa apoiar a reabilitação física e a reintegração social, profissional e familiar.

- INDIVIDUAL
Não previne acidentes mas previne preocupações
O Seguro de Acidentes Pessoais Individual é uma forma simples e acessível de garantir a proteção e o
apoio financeiro a si e à sua familia em caso de acidente, sendo a solução ideal para quem não gosta de
imprevistos.

Coberturas

Vantagens Acidentes Pessoais Individual

1.

Seguro Abrangente
Abrange quase todos os segmentos etários, cobre atividades profissionais e de lazer, e é válido 24h/dia em todo o mundo.

2.

Um seguro simples e acessível
Constitui uma solução segura e acessível para garantir, em caso de acidente, apoio financeiro ao Cliente e à sua família.

3.

Indemnizações Cumuláveis
Em caso de morte, invalidez permanente ou incapacidade temporária decorrentes de um acidente, as indemnizações deste seguro são cumuláveis
com as de outros seguros que cubram riscos da mesma natureza, tais como, outros seguros de Acidentes Pessoais ou seguros de Vida.

- AVENTURA
Para quem gosta de viver no limite
Um seguro que o protege enquanto pratica desportos de neve, aquáticos (praticados sobre prancha),
moto aquáticos e condução de veículos motorizados de 2 ou 3 rodas e moto-quatro, desde que o faça
como amador.
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Coberturas

Vantagens Acidentes Pessoais Aventura

1.

Atividades Desportivas
Neste seguro estão seguras atividades que normalmente estão excluídas dos seguros, tais como: desportos de neve, aquáticos (praticados sobre
prancha), moto aquáticos e condução de veículos motorizados de 2/3 rodas e moto-quatro, desde que o faça como amador.

2.

Seguro Abrangente
Abrange quase todos os segmentos etários, cobre atividades profissionais e de lazer, e é válido 24h/dia em todo o mundo.

3.

Indemnizações Cumuláveis
Em caso de morte, invalidez permanente ou incapacidade temporária decorrentes de um acidente, as indemnizações deste seguro são cumuláveis
com as de outros seguros que cubram riscos da mesma natureza, tais como, outros seguros de Acidentes Pessoais ou seguros de Vida.

A informação constante deste site sobre este Seguro não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

Peça a sua simulação aqui
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